
Mo�ná v jiných městech ano, ale mnozí bakov�tí občané, kterým byla doručena
z městského úřadu po�ta do vlastních rukou ("modráky"), ji� zjistili, �e po�tu
jim nepřivezl či nepřinesl po�tovní panáček, ale pohledná mladá �ena, vět�inou
vezoucí dětský kočárek.
Dovolte mi, abych Vám ji s jejím souhlasem představila. Jmenuje se Ing. Mar-

tina Nikodemová, je to stavební in�enýrka, pracuje na měst-
ském úřadě na odboru výstavby a �P a v současné době je

na mateřské dovolené. Společnici v kočárku ji dělá  její
roční dcerka Eli�ka. Zajímá Vás, proč právě ona, či

spí�e proč tento způsob doručování? Odpověď je
jednoduchá.

Snaha úřadu u�etřit peníze za po�tovné.
Nemusím Vám vyprávět o tom, kam a� se
v poslední době vy�plhalo. A proto�e
po�ty jde z úřadu skutečně hodně, zavedli
jsme ji� v září loňského roku zku�ební
rozná�ku pouze doporučených zásilek, od
ledna ji�  i obyčejných. 

O tom, �e tento způsob doručování v obci je efektivní, jsme se ji� přesvědčili.
U�etřili jsme za po�tovné a nevyzvednutých doporučených dopisů se nám vrací
na úřad minimum, neboť na�e Martina nelení a dojde za Vámi klidně i dvakrát. 
Tak�e a� ji uvidíte, nemračte se na ni, �e Vám nese zase něco z úřadu. Ona za
to nemů�e. A město u�etřilo třeba na leserovou tiskárnu pro �kolu.

Doručování po�tovních zásilek do vlastních rukou pověřenou pracovnicí města
od 9/2002 do 10/2003
Předáno Doručeno Vráceno Doruč.% Po�tovné Vyplaceno    Úspora 
742 676 66 91,11 18 252,00 9 126,00 9 126,00

Doručování obyčejných po�tovních zásilek pověřenou pracovnicí města od
1/2003 do 10/2003
Předáno Doručeno Vráceno Doruč. % Po�tovné Vyplaceno    Úspora 
1 143 1 143 100,00 7 315,20 3 657,60      3 657,60
Celkem 25 567,20 12 783,60    12 783,60

P.S. K těmto výsledků nutno dodat, �e úspora je vy��í, neboť v tabulce je uva-
�ováno s po�tovným 27,- Kč za jeden "modrák", ale ve skutečnosti, kdy� vám
tuto zásilku nedoručí po�ta, vrátí se po úlo�ní době zpět na MěÚ a úředníci mají
povinnosti ji zaslat opakovaně, čím� se náklady na doručení jedné zásilky po�-
tou mohou vy�plhat třeba a� na 81,- Kč (zasláno 3x) a více.

Jaroslava Čermáková

3. Soukromé rozhovory jsou v pracovní době ne�ádoucí. 
4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě po-
třeby musí ka�dý úředník pracovati bez vyzvání přes čas. 
5. Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek oka-
m�ité propu�tění. 
6. V kouření a po�ívání lihových nápojů se očekává od úředníků
zdr�enlivost. 
7. K dámám a vý�e postaveným osobám se úředník chová slu�-
ně. 
8. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou
tyto mravně nezávadné.
9. Povinností ka�dého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nárok na
mzdu. Ka�dý úředník, který má pocit zodpovědnosti, by si měl proto pravidelně
ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci, či jiné nepředvídané
potřeby. 
10. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopou�tí častěji chyb,
bude propu�těn. 
11. Kdo odporuje �éfovi, dokazuje tímto, �e před ním nechová potřebné úcty. Z této
skutečnosti se vyvodí důsledky. 
12. Úřednice jsou povinny vésti zbo�ný a cudný �ivot. 
13. O dovolenou mohou po�ádati úředníci jen z naléhavých rodinných důvodů.
Tato je v�ak neplacená. 

14. Úředníci nechť mají stále na mysli, �e tisíce jiných jsou ochotni
okam�itě nastoupiti na jejich místa. 

15. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, �e jsou svému principá-
lovi povinni vděčností, neboť je jejich �ivitelem. 

Po jeho přečtení jistě namítnete, �e doba se ji� mnohokrát změ-
nila nejen u úředníků, ale i u jiných profesí, něk-
teří si třeba řeknou" "tohle by potřebovali jak sůl
úředníci i nyní". 
Nechci s nimi polemizovat, faktem v�ak zůstá-

vá, �e doba je ji� opravdu jiná a já se v pří�tích číslech pokusím se-
známit Vás  s úředníky dne�ními a se zákonem o úřednících územních
samosprávních celků (obcí a krajů) platným od leto�ního roku, který postavení
dne�ních úředníků ře�í.

Jaroslava Čermáková

MĚSTSKÝ ÚŘAD BAKOV NAD JIZEROU A DIAKONIE BROUMOV
POŘÁDAJÍ V  BUDOVĚ  BÝVALÉHO  KINA V  HUSOVĚ  ULICI

v úterý 25. listopadu  a ve středu 26. listopadu 
od 09.00 do 17.00 hod. 

kam mohou občané  bez poplatku  přivézt tyto nepotřebné věci:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské i dětské/ - nejvíce jsou potřeba miki-

ny, trička, ko�ile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, k�iltovky 
Lů�koviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, dekorační závěsy, látky, vlny,

zbytky látek, příze i vlny 
Peří, peřiny, pol�táře, péřové přikrývky, deky obyčejné, vlněné i z uměl. ma-

teriálů, spací pytle
�kolní a sportovní potřeby, hračky a pouze neno�ená, nepo�kozená obuv.

Prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby 
Smí�ený papír - noviny, časopisy, kartony i po�kozené knihy 
Jakýkoliv po�kozený netříděný textil-lů�koviny, utěrky, ručníky, trička, ko�ile,

tepláky,apod.
Kabelky, batohy, ta�ky i �kolní aktovky 
Ko�ené i ko�enkové oblečení, bundy, pravé i umělé ko�ichy (i po�kozené).
Nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče 
Igelit - sáčky, ta�ky, obaly, fólie, igelitové plachty apod.

dokončení na str.2
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

JEDE, JEDE PO�TOVNÍ PANÁČEK �

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU PRO POTŘEBNÉ

Při procházce po městském hřbitově v době "du�iček" jsem  místy zahlédla  na
náhrobních kamenech u jména zemřelých  té� dodatek " úředník v.v." (pozn. ve
výslu�bě).

Ve vzpomínkách jsem se vrátila do doby před  desítkami let a zamyslela jsem se
coby úředník "nyněj�í" nad úředníky z doby "dřívěj�í". Na to, jak asi pracovali,
jaké měli pracovní podmínky, jak byli odměňováni, vybavily se mi filmy z té doby
s úředníky v klotových rukávech, s  deskami v podpa�í. Jistě  měli tehdy lep�í po-
stavení mezi ostatními vrstvami společnosti, byli vá�eněj�ími občany, vhodné par-
tie. �e to ale asi neměli ani oni lehké, svědčí Pracovní řád pro úředníky z r. 1870,
který mám pově�ený nad svým psacím stolem v kanceláři na městském úřadě,
a pro zajímavost jej otiskuji v plném znění. 

1. Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti
kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.
2. Úředníci zodpovídají dále za to, �e kancelář bude v�dy řádně vytopena. Pot-
řebné palivo obstarají na svůj náklad. 

ÚŘEDNÍCI DŘÍVE A NYNÍ ���
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Z důvodu zpřísněných ekologických a jiných zákonů nemů�eme přijímat tyto
věci:
televize, staré ledničky, staré po�kozené sporáky, obno�enou obuv, nefunkční
elektroniku, starý polstrovaný nábytek, staré gauče, křesla s péry, matrace,
silně znečistěný textil, kočárky a jiné věci, které mohou být v rozporu se zá-
konem     o odpadu. 

OBČANSKÉ SDRU�ENÍ DIAKONIE BROUMOV je nezisková humani-
tární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům. Vyt-
vořila celorepublikovou banku oděvů, prádla, domácích a �kolních potřeb,
hraček, nábytku a dal�ího materiálu. Sběr humanitárního materiálu je organi-
zován převá�ně sítí sběrných míst po celé republice. Darované oděvy a věci se
svá�í do Broumova, kde se třídí a dále ekologicky zpracovávají. Tím sdru�ení
poskytuje nové pracovní příle�itosti lidem z okraje společnosti a bez domova.
Tohoto materiálu je stále nedostatek, a proto Vás prosíme o darování jakého-
koli mno�ství. 

Magdalena Bulířová

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA   pokra�ování ze str.1

Při jedné z letních bouří doprovázené větrnou smr-
�tí, bylo sra�eno nebo zlomeno několik krásných
stromů v katastru na�eho města a do těchto �kod
musíme bohu�el zahrnout i sra�ení velkého kří�e
na katolickém hřbitově. O tom jsme ji� informova-
li v srpnovém vydání Bakovska. Zde jsme také při-
slíbili zhotovení kří�e nového. Vzhledem k tomu,
�e se v listopadu konají "svatodu�ní svátky" a na
hřbitovy se sjí�dí mnoho těch, kteří chtějí uctít pa-
mátku svých nejbli��ích, umístili jsme na místo
původního kří�e kří� jiný, provizorní. Chtěl bych
říci, �e to je zatím nouzové ře�ení. V blízké bu-
doucnosti bude tento problém vyře�en, doufám, �e
k plné spokojenosti jak památkářů, církve, tak i ob-
čanů na�eho města.                         Lubomír Landa

KŘÍ� NA KATOLICKÉM HŘBITOVĚ

Kaple sv. Barbory měla dostat do konce roku
nový kabát. O tom jsme Vás ji� informovali.
Po vnitřních úpravách bylo započato i na
úpravách venkovních. 
Ov�em leto�ní brzký příchod paní Zimy pře-
kvapil ka�dého, stavební firmy nevyjímaje.
Vzhledem k tomu není mo�né, aby byly práce
na fasádě dokončeny. Je lep�í, kdy� si kaple
počká na svůj nový kabát do jara, ne� aby
byly práce dokončeny "za ka�dou cenu".

Jiří Hieke

1. Jakým způsobem bude město
kontrolovat dodr�ování obecně zá-
vazné vyhlá�ky o čistotě a veřejném
pořádku, kdy� nezřídilo městskou
policii ?

Tato obecně závazná vyhlá�ka vychází
ze stávající a do 1.12. zatím platné vy-
hlá�ky č. 1 z roku 1993 o čistotě a po-
řádku ve městě. Byla pouze upravena
a v některých bodech roz�ířena. Město
musí její plnění kontrolovat tak, jako
v jiných městech a obcích, které ne-
mají zřízenou městskou policii.
To znamená, �e kontrolu budou prová-
dět orgány, které jsou kontrolou do-
dr�ování vyhlá�ky stanoveny, tzn.
příslu�né odbory městského úřadu,

ekologická komise rady a kontrolní
výbor zastupitelstva. Navíc město
opětovně po�ádalo o vět�í dohled ze
strany Policie České republiky. 

2. Ji� od dubna se vleče vydlá�dění
prostoru mezi kostelem a farou.
Kdy mohou občané očekávat, �e
k vydlá�dění skutečně dojde ?

Vydlá�dění prostoru mezi kostelem sv.
Bartoloměje a městskou knihovnou
provede firma H-Intes Ing. Horáka
je�tě v leto�ním roce, pokud ov�em
počasí dovolí. 

3. Proč město nestanovilo a nestano-
ví osobu zodpovědnou za stav

a investice do koupali�tě?

Vzhledem k tomu, �e město zatím
samo od r. 1991 areál koupali�tě ne-
provozovalo, nebyla konkrétní osoba
určena. 
Zastupitelstvo na
svém jednání dne
15.října rozhodlo, �e
v pří�tím roce bude
areál otevřen  s mi-
nimálními ná-klady
na provoz. To zna-
mená, �e bude zatím
umo�něno pouze
koupání v přírodní
vodní plo�e a zpro-
vozněno sociální za-
řízení ("kulaťák").
V okam�iku otevře-
ní koupali�tě bude

muset být samozřejmě ji� určena
forma hospodaření a osoba odpovědná
za chod a provoz koupali�tě. O tom
v�ak rozhodnou orgány města.

odpovídal Jiří Hieke

PTALI JSTE SE

KAPLE SV. BARBORY

Odpověď na tuto otázku jistě čekají ti,
kteří v červnovém čísle Bakovska četli
rozhovor s náčelníkem Městské poli-
cie Mladá Boleslav Bc. Jaromírem
Pumrem.
Zastupitelstvo města obdr�elo od za-
stupitelů za SNK návrh na zřízení
městské policie o jednom strá�níkovi
a přílohou byla i ekonomická kalkula-
ce - 325 000,- Kč. V návrhu se uklá-
dalo tajemnici MěÚ připravit právní
podklady pro zřízení policie.
Návrhem SNK jsme se na úřadě dů-
kladně zabývali, zji�ťovali v�echny

mo�né podklady a údaje včetně vyčís-
lení finanční stránky věci, přípravy
obecně závazné vyhlá�ky  a hlavně
funkčnosti městské policie o jednom
strá�níkovi. Pro co nejlep�í orientaci
zastupitelů v této problematice jsme
zajistili na pracovní jednání zastupitel-
stva dne 15.9.2003  účast dvou právní-
ků z Ministerstva vnitra České
republiky - oddělení obecních policií.
Ti v diskusi se zastupiteli objasnili
problematiku fungování městské poli-
cie o jednom strá�níkovi a vysvětlili,
�e fungování jednoho strá�níka vyba-

veného pouze jízdním kolem je v pod-
statě nefunkční, uvá�íme-li, �e obecní
policie by měla zaji�ťovat bezpečnost
nejen ve městě ale i v na�ich místních
částech, a to  24 hodin denně. Pracov-
níci vnitra potvrdili vý�i  finančních
nákladů  předlo�enou městem  a dopo-
ručili v případě zřízení funkční policie
počet strá�níků na 4-6. V tom případě
by ov�em finanční náklady byly pod-
statně vy��í. 
Zastupitelé po obdr�ení těchto infor-
mací následně na veřejném jednání za-
stupitelstva 15.10.2003 konstatovali,
�e nejsou proti zřízení městské policie,
ale musí být funkční, a proto rozhodli
usnesením č. 20 zatím z finančních

důvodů městskou policii nezřizovat.

Předpokládané náklady na zřízení po-
licie (1 strá�ník) v roce zřízení policie
(zaokrouhlené):
Vybavení kanceláře - 20.000 Kč
Energie - 5.000 Kč
Výstroj - 32.000 Kč
Výzbroj - 15.000 Kč
�kolení - 15.000 Kč
Dopravní prostředek včetně pov.ruče-
ní a pohonných hmot - 350.000 Kč
Ostatní výdaje - 5.000 Kč
Plat včetně odvodů - 280.000 Kč
Počítačové vybavení - 68.000 Kč
Náklady celkem - 795.000 Kč

Jaroslava Čermáková

Zastupitelstvo města projednalo a na návrh rady města a finančního výboru
schválilo na veřejném zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 10 rozpočtový vý-
hled na roky 2004-2006 a stanovilo v něm tyto priority:
Výsluní - kanalizační přivaděč (Macharova, Dvořákova a 5. května) 10-11 mil. Kč
Chodník na Malé Bělé 1.100.000 Kč
Dokončení terénních úprav pod Vápeníkovými 3.000 000 Kč
Komunikace a chodníky ve městě a místních částech  6.300 000 Kč
Studie na �kolní sportovi�tě za �kolou 100.000 Kč  
Městské  koupali�tě - byla vybrána varianta a) provoz koupali�tě bez chat  + re-
konstrukce "kulaťáku" (výdaje cca 730.500 Kč, příjmy cca 405.000 Kč)
- ztráta cca 325.500 Kč
Oprava a drobné investiční akce �kolních budov Z� 2.000 000 Kč
Byly schváleny i mo�né zdroje mimorozpočtových příjmů:
Prodej městského kina, prodej městského koupali�tě, prodej Domu slu�eb na ná-
městí.                                      Alena Bro�ová

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2004-2006

BUDE V BAKOVĚ MĚSTSKÁ POLICIE?

S B Ě R N É  SS T Ř E D I S K O  
BUDE OTEVŘENO 

NAPOSLEDY V TOMTO ROCE 29.LISTOPADU.



Zastupitelstvo města Bakov nad Ji-
zerou se usneslo dne 15.10.2003
vydat v souladu s ustanoveními § 84,
odst. 2, písm. i) a ustanoveními § 10 a)
a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozděj�ích
předpisů, s přihlédnutím k zákonu
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozděj�ích předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlá�ku:

Článek  I.
ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Zaji�ťování a udr�ování  veřejného
pořádku a čistoty na veřejných pro-
stranstvích je povinností nejen  města,
kterému tuto povinnost ukládá zákon,
ale v�ech právnických a fyzických
osob sídlících, bydlících či z jiného dů-
vodu se zdr�ujících na území města
Bakov nad Jizerou a jeho místních čás-
tech, kterými se rozumí obce Buda,
Horka, Chudoplesy (vč. Brejlova),
Malá Bělá (vč. Malého a Velkého Reč-
kova , Klokočky), Podhradí a Zvířetice
(dále jen město).

Článek II.
VYMEZENÍ  POJMŮ

1. Veřejným prostranstvím ve městě
se určují místa, která jsou v příloze této
vyhlá�ky podle "Územního plánu sí-
delního útvaru města Bakov nad Jize-
rou" - závazného výkresu č. 2 - Plán
vyu�ití území města Bakov nad Jizerou
v měřítku  1 : 5000 vyznačena jako plo-
chy:
a) sportovní a rekreační,
b) sportovní a rekreační s indexem
konkrétní funkce,
c) hlavní sběrné městské komunikace,
d) vedlej�í sběrné městské komunikace,
e) hlavní obslu�né městské komunikace,
f) obslu�né komunikace s upraveným
re�imem, 
g) místní komunikace,
h) hlavní pě�í trasy,
i) dopravní plochy s indexem konkrét-
ní funkce,
j) účelové cesty,
k) veřejný park, parkově upravené
plochy,
l) hřbitov,
m) parkový les,
n) doprovodná a rozptýlená zeleň,
o) městská zeleň,
p) autobusové a vlakové zastávky
a nádra�í,
q) parkovi�tě a odstavné plochy.

2. Místa určená v odst. 1 tohoto člán-
ku, jsou veřejným prostranstvím pouze
tehdy, pokud slou�í k veřejnému u�ívá-
ní a jsou veřejnosti přístupná bez ome-
zení. 

Článek III.
VYU�ÍVÁNÍ  VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ
1. Veřejná prostranství slou�í výhrad-

ně svému základnímu účelu a je zaká-
záno vyu�ívat tato bez souhlasu města
k jiným účelům. 

2. Ka�dá právnická či fyzická osoba,
která chce dočasně vyu�ít veřejných
prostranství pro jiné účely, ne� pro

které mají slou�it, je povinna po�ádat,
s uvedením důvodu, o souhlas příslu�-
ný odbor Městského úřadu Bakov nad
Jizerou. 

3. Veřejná prostranství lze bez před-
chozího souhlasu vyu�ít pouze krátko-
době, tedy na dobu nezbytně nutnou,
maximálně na 24 hodin, k vykládání
a nakládání materiálu či majetku,
pokud tak nelze činit mimo veřejná
prostranství (na dvoře, v průjezdu).
Ve�kerý materiál slo�ený na veřejném
prostranství musí být zabezpečen tak,
aby neohro�oval bezpečnost osob a sil-
ničního provozu.

Po ukončení nakládání, resp. skládá-
ní je povinen odesílatel nebo příjemce
uvést pou�itý prostor veřejného pro-
stranství do původního stavu (očistit,
zamést, pokropit apod.).

4. Sypké materiály musí být na veřej-
ném prostranství ať krátkodobě či
dlouhodobě  skladovány v přepravních
nebo skladovacích bednách, nebo musí
být zaji�těny proti rozná�ení větrem,
vodou   a podobně.

Článek  IV.
UDR�OVÁNÍ  VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ
1. V zájmu zachování pořádku ve

městě, zdraví a bezpečnosti občanů a ná-
v�těvníků města je na veřejných pro-
stranstvích přísně zakázáno prodávání
jakéhokoliv zbo�í a poskytování slu�eb
mimo vyhrazené prostory a prostory ur-
čené správními orgány města. K prodeji
je nutný souhlas správního orgánu
města.

2. V zájmu zachování čistoty a vzhle-
du města je na veřejných prostran-
stvích dále zakázáno zejména:
a) odkládat a odhazovat smetí a odpa-
dy (vč. odpadů v pytlích či ta�kách)
mimo vyhrazené sběrné nádoby na
odpad,
b) mýt motorová i nemotorová vozidla
a dopravní prostředky, vyměňovat
v nich mazací hmoty, 
c) zneči�ťovat veřejná prostranství vy-
léváním a vytékáním odpadních či
spla�kových vod, ropnými produkty,
pesticidy, případně jinými závadnými
tekutinami,
d) zneči�ťovat veřejná prostranství pli-
váním, odhazováním �výkaček, nedo-
palků cigaret, cigár, doutníků, 
e) vykonávat tělesnou potřebu nebo
budit veřejné pohor�ení,
f) z oken nebo balkónů obytných domů
či nebytových prostor klepat koberce a
matrace, vysypávat prach, odpadky či
vyhazovat jakékoliv dal�í předměty,
g) nechat bez dozoru volně pobíhat psy
či jiná domácí nebo hospodářská zvířa-
ta, nechat jimi zneči�ťovat  tato pro-
stranství, 
h) zneči�ťovat a po�kozovat zařízení
městského mobiliáře umístěného na
veřejném prostranství, dopravní znač-
ky, dopravní zařízení, nádoby na ko-
munální odpad a sloupy veřejného
osvětlení, reklamy či oznámení, 
i) po�kozovat stavby a zařízení na
území města malováním tzv. grafitti,
nápisů a jiných  zobrazení bez souhla-

su majitele a svévolnými nástřiky
a nátěry barev ( sprayování ),
j) znečisťovat vodní toky, nádr�e
a půdu nebezpečnými odpady (např.
barvami, oleji, pohonnými hmotami
apod.)
k) vjí�dět vozidly na chodníky mimo
určené vjezdy, jezdit po nich a parko-
vat na nich,
l) odstavovat nepojízdná vozidla
a vraky vozidel,  
m) vylepovat plakáty mimo místa
k tomu určená,
n) po�kozovat zařízení hřbitovů, po-
mníky, sochy a jiná umělecká a grafic-
ká díla,
o) umísťovat reklamní nápisy, poutače
a reklamní zařízení bez souhlasu
správních orgánů města,
p) nechat přesahovat porosty na veřej-
ná prostranství tak, aby  bránily jejich
řádnému u�ívání,
q) ohro�ovat veřejná prostranství padá-
ním sněhu a ledu ze střechy,
r) po�ívat na veřejných prostranstvích
alkoholické nápoje, návykové a omam-
né látky a prostředky,
s) bez povolení překopávat chodníky,
vozovky i veřejná prostranství. Tyto
práce lze provádět pouze na základě pí-
semného rozhodnutí příslu�ného odbo-
ru MěÚ.

Článek  V.
ČI�TĚNÍ  VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ
1.  Za čistotu a či�tění veřejných pro-

stranství, včetně účelových a přístupo-
vých, pě�ích a jízdních komunikací,
které jsou ve vlastnictví či ve správě
města, odpovídá město případně jím
pověřené organizace či firmy.

2. Za veřejné prostory, které jsou ve
vlastnictví či správě jiné fyzické či
právnické osoby ne� města, zodpovídá
z hlediska pořádku a čistoty  správce či
vlastník.

3. Za prostory na veřejném prostran-
ství, které jsou trvale či dočasně prona-
jaty, zodpovídá z hlediska pořádku
a čistoty pronájemce a to po celou
dobu trvání pronájmu.

4. Za čistotu a či�tění chodníků
v zastavěné části města je plně zodpo-
vědný vlastník přilehlé nemovitosti
a to po celé délce jeho objektu. Pokud
je součástí nemovitosti provozovna
(obchod, slu�by, výroba atd.) je za udr-
�ování čistoty příslu�ného chodníku
zodpovědný u�ivatel provozovny.

5. Či�těním veřejných prostranství se
rozumí zejména:
a) zametání, kropení, shrabování a odvá-
�ení nečistot, odstraňování bláta,
b) vyvá�ení a vyprazdňování odpadko-
vých nádob a ko�ů,
c) údr�ba okapových �labů a odpad-
ních rour zaústěných do kanalizace,
příp. údr�ba odpadních stru�ek v těch
částech města, kde kanalizace dosud
není.

6. Za �kody způsobené na zdraví či
majetku právnických či fyzických osob
v důsledku neplnění povinností vyplýva-
jících z této vyhlá�ky nese plně odpo-
vědnost ta právnická či fyzická osoba,
jí� povinnost udr�ovat pořádek a čistotu
v daném místě příslu�í. 

7. Odbor výstavby a �P MěÚ Bakov
nad Jizerou je oprávněn rozhodnout
o označení komunikace dopravní znač-
kou.

Článek VI.
ZIMNÍ ÚDR�BA VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ
1. Úkolem zimní údr�by je zmírňová-

ní závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
pozemních komunikacích, vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí ta-
ková změna ve sjízdnosti, kterou ne-
mů�e řidič předvídat při pohybu
vozidla přizpůsobenému stavebnímu
stavu komunikací a povětrnostním si-
tuacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí ta-
ková změna ve schůdnosti pozemní ko-
munikace, kterou nemů�e chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném
stavebnímu a dopravně technickému
stavu a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.

2. Za zmírňování závad ve sjízdnosti
pozemních komunikací, vzniklých po-
větrnostními situacemi a jejich důsled-
ky je zodpovědný vlastník či správce
komunikace:

- za průjezdné úseky státních (kraj-
ských) komunikací zodpovídá Správa
a údr�ba silnic Mnichovo Hradi�tě, 

- za místní komunikace zodpovídá
město Bakov nad Jizerou. 

3. Za zmírňování závad ve schůdnos-
ti na chodníku přiléhajícím k nemovi-
tosti vzniklých náledím nebo sněhem
odpovídá vlastník  či správce nemovi-
tosti, která s chodníkem hraničí.

4. Způsob a pořadí zimní údr�by po-
zemních komunikací je před zimním
obdobím ka�doročně stanovován v plá-
nech zimní údr�by, který vypracováva-
jí organizace pověřené zimní údr�bou.

Článek VII.
PÉČE  O  MĚSTSKOU  ZELEŇ
1. Městská zeleň je nedílnou a pod-

statnou součástí vybavení ka�dého
města, neboť pro jeho obyvatele je ne-
zbytná k vytvoření místních hygienic-
kých a mikroklimatických podmínek
�ivota a je nevyhnutelným předpokla-
dem pro osvě�ení, odpočinek a rekrea-
ci jejich i náv�těvníků.

2. Mezi základní povinnosti v�ech
občanů patří maximální péče o zeleň
ve v�ech jejich formách.

3. Pro účel této vyhlá�ky se městskou
zelení v Bakově nad Jizerou rozumí:
a) městské sady, parky, zahrady, zelené
plochy na sídli�tích, 
b) uliční a silniční stromořadí,
c) zelené pásy podél silnic a ulic,
d) lesoparky,
e) zeleň u  základní a  mateřské �koly,
domu s pečovatelskou slu�bou,
f) veřejná sportovi�tě, koupali�tě
a rekreační plochy,
g) zelené plochy uvnitř závodů, podniků,
provozoven a individuální výstavby,
h) zahrádkářské osady,
i) hřbitovy,
j) ochranná pásma zeleně u průmyslo-
vých a vodohospodářských objektů.

4. O správu a údr�bu zeleně ve smys-
lu Čl. VII. odst. 3., je povinna pečovat
právnická či fyzická osoba, která má
pozemek se zelení ve správě, u�ívání
nebo vlastnictví. Za péči a údr�bu ve-
řejné zeleně, tj. pozemků ve vlastnictví
či správě města, zodpovídá město či
firma touto správou pověřená. 

5. Povinností správců zeleně je ze-
jména:
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a) provádět pravidelný úklid na spravo-
vaných plochách,
b) provádět pravidelnou údr�bu zele-
ných ploch osazováním, odplevelová-
ním, sekáním, zálivkou a pod., 
c) o�etřovat dřeviny (stromy a křoviny)
řezem a průklestem podle agrotechnic-
ké potřeby,
d) udr�ovat v pořádku a čistotě cesty
a schody, patřící k zeleným plochám, 
e) udr�ovat v pořádku i doplňková zaří-
zení patřící k zeleným plochám jako jsou
lavičky, vodní plochy, fontány, pergoly,
umělecká díla, odpočívadla , oplocení,
dětská hři�tě a té� vybavení hři�ť, kou-
pali�ť, rekreačních ploch a lesoparků
atd.

6. Na plochách veřejné městské zele-
ně je zakázáno:
a) vstupovat na záhony, do křovin, lézt
po stromech a pod.,
b) zneči�ťovat a po�kozovat cesty,
schody, travnaté plochy, záhony, keře
a stromy,
c) po�kozovat či znehodnocovat dal�í
vybavení patřící k městské zeleni jako
jsou lavičky, odpočívadla, dětská hři�tě
či jiná stavební zařízení,
d) vyu�ívat veřejnou zeleň k jízdě na
motorových vozidlech (auta, motocyk-
ly), příp. tyto včetně ploch zeleně vyu-
�ívat k jejich zaparkování,
e) trhat a odcizovat květiny ze záhonů
a keřů, trhat plody z ovocných i okras-
ných stromů, 
f) nechat volně pobíhat psy, příp. jiná
zvířata doma chovaná,
g) umisťovat bez souhlasu  správních
orgánů města  na plochách zeleně nebo
na cestách souvisejících s těmito plo-
chami prodejní stánky a reklamní nebo
informační tabule či zařízení,
h) provádět bez souhlasu vlastníka či
správce ve vymezených prostorách ja-
kékoliv územní a sadové úpravy včetně
kosení trávy, prořezávání dřevin, vysa-
zování rostlin a pod.

7. Za �kody způsobené na městské
zeleni a na doplňkových zařízeních
zodpovídají v plné �íři příslu�né osoby
a organizace, které �kodu způsobily,
v případě nezletilých dětí jejich rodiče
či zákonní zástupci.

Článek  VIII.
VEŘEJNÝ  POŘÁDEK

§ 1
Ochrana proti hluku, noční klid

1. Právnické i fyzické osoby při své
činnosti v katastru města jsou povinny
učinit ve�kerá potřebná opatření ke sni-
�ování hluku a vibrací tak, aby  občané
byli těmto vystavováni v nejmen�í
mo�né míře. 

2. V�echny osoby, které se zdr�ují
v katastru města, jsou povinny omezit
hlučnost svého projevu na veřejných
prostranstvích i mimo ně na míru při-
měřenou místu pobytu a jeho podmín-
kám,  co� zejména platí o době nočního
klidu, t.j. od 22.00 do 6.00 hodin. 

§ 2
Pyrotechnické  výrobky  a  zacháze-

ní  s  nimi
1. Pyrotechnické výrobky jsou ve

smyslu zákona č. 174/1992 Sb., výrob-
ky, které obsahují pyrotechnické slo�e,
popřípadě i výbu�niny v tuhém nebo ka-
palném stavu a jsou určeny pro zábavné
nebo technické účely.

2. Pou�ívání pyrotechnických výrob-

ků je zakázáno s výjimkou ohňostroje
ve dnech  31.12. v době od 22.00 do
24.00 hodin a 1.1. v době od 00.00 do
02.00 hodin.

3. Výjimku ze zákazu dle předchozího
odstavce mů�e povolit starosta města. 

4. V písemném oznámení musí být
uvedeno jméno (název) a adresa (sídlo)
pořadatele, účel, místo a čas pořádání. 

5. Oznamovací povinnosti dle před-
chozího odstavce nepodléhá pořádání
ohňostroje dne 31.12. v době od 22.00
do 24.00 hodin a dne 1.1. v době od
00.00 do 02.00hodin.

§ 3
Chov  zvířat

1. Vlastník zvířete je povinen zabez-
pečit, aby zvíře neohro�ovalo zdraví
a �ivot ostatních osob a nepo�kozovalo
jejich majetek, a aby svými projevy
tyto osoby nad míru přiměřenou pomě-
rům neobtě�ovalo .

2. Vlastník zvířete je povinen zabez-
pečit, aby zvíře bylo na veřejném pro-
stranství  doprovázeno osobou, která je
schopna kontroly nad chováním zvíře-
te (průvodce zvířete). 

3. Na průvodce zvířete se vztahuje po-
vinnost vlastníka zvířete podle odst. 1.

4. Průvodce zvířete je povinen zamezit
vstupu provázeného zvířete na plochy
dětských hři�ť a veřejně přístupných
sportovi�ť.

5. Průvodce zvířete je povinen odstra-
nit z veřejného prostranství tuhé výkaly
(exkrementy) po provázeném zvířeti.

6. Průvodce psa je na veřejném pro-
stranství povinen vodit provázeného
psa na vodítku.

§ 4
Vypalování rostlinného porostu a

spalování jiných materiálů na soukro-
mých pozemcích a veřejných  pro-

stranstvích
1. Na území města Bakov nad Jizerou

se zakazuje vypalování rostlinného po-
rostu, spalování porostu posečeného
nebo jinak odděleného a spalování dal-
�ích hořlavých látek na vegetační
plo�e. Pro potřeby této vyhlá�ky se ve-
getační plochou rozumí plocha porost-
lá rostlinnými společenstvy např.
travou, bylinami, křovinami. 

2. Zákaz vypalování a spalování se
nevztahuje na opatření povolená nebo
nařízená z důvodu veřejného zájmu či
z jiných oprávněných důvodů příslu�-
ným odborem městského úřadu.

3. Spalování materiálu rostlinného
původu (např. trávy, sena, slámy, větví,
spadaného listí) je mo�né provádět jen
při splnění těchto podmínek:
a) spalovat v krátké době v malých
mno�stvích a dbát na po�ární bezpeč-
nost a jinak nezhor�ovat �ivotní pro-
středí,
b) zajistit stálý dozor u ohně a zabez-
pečit nezbytné hasební prostředky,
c) likvidovat ohni�tě a uklidit nespále-
né zbytky po ukončení akce, 
d) nespalovat za nepříznivých meteo-
rologických podmínek,
e) neohrozit bezpečnost silničního pro-
vozu,
f) jinak neomezovat občany.

4. Spalování materiálu rostlinného pů-
vodu na veřejném prostranství je mo�no
v odůvodněných případech pouze se
souhlasem příslu�ného odboru městské-
ho úřadu. 

5. Spalování dal�ích hořlavých látek
neuvedených v § 4 odst. 3 se zakazuje.

§ 4a
Péče  o  nemovitosti

1. Vlastníci nebo správci (dále jen
vlastníci) nemovitostí jsou povinni
udr�ovat tyto nemovitosti v takovém
stavu, aby neohro�ovaly bezpečnost
a zdraví občanů a neznemo�ňovaly
u�ívání přilehlých veřejných prostran-
ství a nenaru�ily vzhled obce .

2. Vlastníci jsou dále povinni:
a) provádět pravidelný úklid nemovi-
tostí a deratizaci,
b) dbát, aby porosty přesahující nad ve-
řejná prostranství či nemovitosti sou-
sedních vlastníků, nebránily jejich
u�ívání,
c) udr�ovat �títy, výklady, rolety, re-
klamní poutače svých provozoven a za-
řízení v takovém stavu, aby nebránily
u�ívání veřejných prostranství a neru�i-
ly vzhled města,
d) neohro�ovat veřejná prostranství
�patným stavem nemovitostí,
e) strpět bezúplatné upevnění tabulky
s označením ulice na své nemovitosti1), 
f) označit na svůj náklad budovu po-
pisným číslem  a udr�ovat jej v řádném
stavu2),
g) označit na svůj náklad objekt k indi-
viduální rekreaci evidenčním číslem3).

§ 5
Parkování vozidel

1. Parkování vozidel je na území
města povoleno pouze na označených
parkovi�tích nebo na silnicích a míst-
ních komunikacích v souladu s obecně
závazným právním předpisem o bez-
pečnosti a plynulosti silničního provo-
zu.

2. Právnickým osobám, podnikate-
lům i fyzickým osobám se zakazuje
vyu�ívat veřejné prostranství k odsta-
vování (parkování) vozidel o celkové
hmotnosti převy�ující 2.500 kg v době
od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Pro
traktory a jiná speciální vozidla platí
bez hmotnostního rozli�ení. Výjimku
mů�e udělit městský úřad.

3. Vozidla uvedená v odst. 1 mohou
parkovat na vyhrazených parkovi�tích
nebo na tzv. trvalých parkovacích mís-
tech4). U�ívání trvalého parkovacího
místa povoluje na základě písemné �á-
dosti odbor výstavby a �ivotního pro-
středí Městského úřadu v Bakově nad
Jizerou.

4. Je zakázáno ponechávat vraky vo-
zidel na komunikacích a jiných veřej-
ných prostranstvích  bez souhlasu
městského úřadu.

5. Za vrak vozidla se pova�uje ka�dé
vozidlo, které je trvale technicky ne-
způsobilé k provozu5) a není viditelně
označeno státní poznávací značkou,
nebo které je zjevně trvale technicky
nezpůsobilé k provozu, co� znamená,
�e se s automobilem ji� del�í čas nejez-
dilo (např. prázdné pneumatiky), naru-
�uje vzhled města a �ivotního prostředí.

6. Neodstraní-li vrak vozidla jeho
provozovatel na výzvu městského
úřadu, zajistí jeho odta�ení na stanove-
né místo město na náklad provozovate-
le. Pokud si provozovatel nevyzvedne
vrak do 180 dnů ode dne výzvy měst-
ského úřadu, propadá vrak státu a bude
nařízena jeho likvidace.

Článek IX.
PORU�OVÁNÍ  POVINNOSTÍ

A SANKCE
1) Kontrolu dodr�ování této vyhlá�ky

provádějí :
a) pracovníci příslu�ných odborů MěÚ
Bakov nad Jizerou,
b) ekologická komise Rady města
Bakov nad Jizerou ,
c) kontrolní výbor Zastupitelstva města
Bakov nad Jizerou.

2) Právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě mů�e městská rada za po-
ru�ení povinností vyplývajících z této
vyhlá�ky ulo�it pokutu dle zákona o ob-
cích a� do vý�e 200.000,- Kč6).

3) Fyzické osobě mů�e městská rada
za poru�ení povinností vyplývajících z
této vyhlá�ky ulo�it pokutu dle zákona
o přestupcích a� do vý�e 50.000,- Kč7).

4) Při stanovení vý�e pokuty se při-
hlí�í zejména k povaze, záva�nosti,
době trvání a následkům protiprávního
jednání.

5) Řízení o ulo�ení pokuty podle
odst. 2) lze zahájit do jednoho roku ode
dne, kdy se orgán obce o poru�ení po-
vinnosti dozvěděl, nejpozději v�ak do
dvou let ode dne, kdy k poru�ení po-
vinnosti do�lo. 

6) Ulo�ení pokuty nezbavuje osobu,
které byla pokuta ulo�ena, povinnosti
odstranit závadný stav ve lhůtě stano-
vené orgánem, který pokutu ulo�il.

Článek X.
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Dnem účinnosti této vyhlá�ky se ru�í
Obecně závazná vyhlá�ka města Bakov
nad Jizerou č. 1/1993 o čistotě a veřej-
ném pořádku ve městě ze dne
13.4.1993.

Článek XI.
ÚČINNOST  VYHLÁ�KY

Tato obecně závazná vyhlá�ka nabý-
vá  účinnosti dne 1. 12. 2003.

Odkazy:
1) § 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozděj�ích
předpisů;

2) § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozděj�ích
předpisů;

3) § 31 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozděj�ích
předpisů;

4) § 3 odst. 2, písm.d) OZV města
1/1997 o místních poplatcích;

5) § 108 vyhlá�ky Ministerstva dopravy
č. 102/1995 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a technických podmínkách
provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích;

6) § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění po-
zděj�ích předpisů;

7) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozděj�ích předpisů.

Jiří Hieke, starosta města
Lubomír Landa, místostarosta města
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KULTURA, ADVENT, VÁNOCE...

30.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí - 17.hodin
4.12. První adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje "Dialogy s harfou"

I. Pokorná, harfa a P. Přibyl, viola. Začátek v 18.00 hodin, vstupné dob-
rovolné.

6.12. Mikulá�ské odpoledne,  sál radnice, 14.00 - 16.00 hodin. Soutě�e pro 
děti, reprodukovaná hudba, tanec. Mo�ná přijde i Mikulá�, kterého lze
na začátku akce  po�ádat  i o předání nadílky pro děti. 
Vstupné 30 Kč.

10.12. Gastroden  Střední integrované �koly v Turnoě, sál radnice, od 10.00
do 17.00 hodin.
Vánoční trhy na náměstí.

12.12. Vánoční koncert základní �koly, sál radnice, 18.00 hodin
13.12. Premiéra divadelního představení v podání DS TYL: A. Ayckbourn - 

Kdes byl/a/ včera v noci. Man�elská komedie začíná v 19.30 hod. 
16.12. Druhý adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje - "Staropra�ský 

kvartet lesních rohů". Začátek v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.
18.12. Poslední z trilogie adventních koncertů v kostele sv. Bartoloměje. 

Představí se bratři Veithové a Stanislav Hlo�ek. Čeká na Vás i  pře-
kvapení.

25.12. Repríza divadelního představení v podání DS TYL: A. Ayckbourn - 
Kdes byl/a/ včera v noci. Man�elská komedie začíná v 19.30 hodin.

V neděli 30.11.2003 začne advent a s ním přicházejí nejhezčí svátky v roce. Loni
jsme poprvé Vánoce přivítali na náměstí u vánočního stromečku. Řekli jsme si, �e
by z této akce mohla být hezká tradice. Proto se i letos sejdou �áci 1.stupně zá-
kladní �koly na první  adventní  nedě l i  (30.11.) pod vánočním stromeč-
kem na náměstí, kde si stejně jako loni zazpívají vánoční koledy za doprovodu
fléten a kytary. Zveme v�echny maminky, tatínky, babičky, dědečky, strýčky i tety,
kamarády a přátele - přijďte si s námi zazpívat. Abychom naladili tu správnou vá-
noční atmosféru, vezměte  si s sebou malou baterku, rolničky či zvoneček. K vá-
noční atmosféře nepatří jen cinkot zvonečků, ale například i vůně vína, skořice
a hřebíčku, prostě "svařáku". Abyste ani o toto nebyli ochuzeni, se postará se svým
stánkem pan Brodský. Zkrátka nepřijdou ani děti, kterým pro zahřátí pan Brodský
nabídne místo vína čaj. 

Mgr. Jitka Brychová

Vánoční koncerty cyklu "Linkovy bakovské Vánoce" jsou v Bakově tradicí, ale
je�tě nikdy tento vánoční koncert neuspořádaly děti ze základní �koly. V�e je jed-
nou poprvé, tak�e letos Vás co nejsrdečněji �áci na�í základní �koly zvou na vá-
noční setkání, a to 12.prosince od 18.00 hodin na radnici. Kromě zpěvu Vám
děti předvedou i hru na kytaru, klavír či flétnu. Přibli�ně hodinové vystoupení
bude pojato jako pásmo o narození Je�í�e Krista.

Na závěr pořadu vystoupí jako host Michaela �rámková z Hrdlořez, �ákyně
8. třídy základní �koly v Debři. Jejím pěveckým kolegou je Luká� Bajt, student
střední ekonomické �koly. Oba dva jsou �áky pí. profesorky Lídy Nopové z pra�-
ské konzervatoře a ji� několikrát zpívali s na�imi zpěváky populární hudby (např.
M.Maxa, H. Zagorová, P. Bobek). V jejich podání usly�íte vedle vánočních písní
i několik skladeb z českých muzikálů.

Věřím, �e děti nenecháme "ve �tychu" a kdy� u� se tak pilně připravovaly, tak je
přijdeme v hojném počtu podpořit.

Mgr. Jitka Brychová

Integrovaná střední �kola v Tur-
nově a středisko praktického
vyučování v Bakově nad Jize-
rou Vás srdečně zvou  na Gast-
roden 2003 se silvestrovskou
tématikou, a to ve středu
10.12.2003 od 10.00 do 17.00
hodin na sále radnice v Ba-
kově nad Jizerou. �áci 1. - 3.
ročníků učebních oborů kuchař
- čí�ník zde představí výrobky
studené kuchyně, mí�ených ná-
pojů a ukázku slavnostní tabule.
V�echny výrobky studené ku-
chyně budou průbě�ně slosová-

ny. Výdej výrobků proběhne po skončení akce, tj. po 17. hodině.
Tě�íme se na va�i náv�těvu. Radka Nováková

PŘEHLED VÁNOČNÍCH AKCÍ V BAKOVĚ

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 
NA NÁMĚSTÍ 

VÁNOČNÍ KONCERT NA SÁLE RADNICE

GASTRODEN

Adventní období začíná čtvrtou nedělí před Vánoce-
mi a končí odpoledne 24. prosince. S adventem jsou
ale spojovány i některé dny, které mu předcházejí
(svátky). Tyto dny byly kdysi historicky spjaty s pří-
pravnou předvánoční dobou a lidová tradice k nim
vá�e řadu obyčejů, přímo s adventem souvisejících.
Jsou to svátky sv. Martina (11.listopad) a sv. Kateři-
ny Alexandrijské (25.listopad), které sice nejsou pří-
mou součástí adventu, nicméně je dodnes mnozí tak
chápou. Nejdůle�itěj�ími adventními svátky jsou
tyto dny: svátek sv. Ondřeje (30.listopad), s ohledem
na výpočet počátku adventu mů�e tento den v ně-
kterých letech patřit mezi předadventní; svátek sv.
Barbory (4.prosinec); den sv. Mikulá�e (6.prosinec);
den sv. Lucie (13.prosinec) a Stědrý den (24.prosi-
nec). 

Strojení adventního věnce patří k relativně mladým,
zato velmi oblíbeným vánočním zvykům. Kořeny
tradice sahají do první poloviny 19. století. V Ra-
kousku a Německu jsou adventní věnce prvními
posly blí�ících se vánočních svátků. Nejstar�í píse-
mně dolo�ená zpráva o adventním věnci pochází
z roku 1838 z bohatého přístavního města Hambur-
ku. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy nade
dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počát-
ku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Ka�dý
den na něj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod věn-

cem stála pokladnička, do které mohli zbo�ní věřící
házet vánoční milodary pro opu�těné a osiřelé děti.
Odtud se zvyk roz�ířil do dal�ích krajů. Postupem
času se adventní věnce u� vyřezávaly nejen ze dřeva
a barvily na zeleno, ale zhotovovaly se také ze zele-
ných větviček jehličnanů. �ivé adventní věnce sym-
bolizovaly věčný �ivot, který věřícím přislíbil Je�í�
Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu spo-
lečenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal
Krista jako světlo ozařující plamenem lásky ka�dé-
ho člověka. Poněvad� adventní čas začíná čtvrtou
nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na ad-
ventním věnci na čtyřech. Proto�e liturgickou bar-
vou je pro dobu adventu fialová, jsou svíčky na
adventních věncích vět�inou fialové. Některé ad-
ventní věnce zdobí rů�ové svíčky, nebo jedna rů�o-
vá a tři fialové. Rů�ová barva je toti� barvou rouch,
oblékaných při m�i třetí adventní neděle. Symboli-
zuje předvánoční radost z blízkého příchodu Spasi-
tele. Rů�ová svíčka se vět�inou zapaluje v�dy o třetí
adventní neděli, kterou věřící znají jako Gaudete
(Radujte se). 

11.litopadu
Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za
metelicí se honí. 
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
21.listopadu
Jaký den na obětování Pany Marie, taková pak zma
je.
Kdy� je na obětování Pany Marie noc jasná, čistá,

krutá zima se v lednu chystá.
25.listopadu
Kdy� Kateřina po ledě u� chodívá, Eva potom blá-
tem oplývá.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí �těpán po blátě.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
30.listopadu
Kdy� na Ondřeje sně�í, sníh dlouho pole�í.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. (sv. Ondřej dělá
led a sv. Jiří jej láme).
Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem truhlice.
(Má-li Ondřej na stromech kapky, bude pří�tí rok
hodně ovoce.)
4.prosince
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (musí se
hodně topit).
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá a� do
vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baru�i stře� nosu i u�í!
6.prosince
Svatý Mikulá� splachuje břehy
(pr�ívá).
O sv. Mikulá�i sní�ek často prá�í.
Kdy� na Mikulá�e pr�í, zima lidi
hodně zkru�í.
13. prosince
Svatá Lucie noci upije, ale dne ne-
přidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Bo�ího
narození, takové jsou té� měsíce pří�tího roku.(12
dní - 12 měsíců)
Kdy� přijde sv. Lucie, najde tu u� zimu.

Magdalena Bulířová
z knih Malá encyklopedie  Vánoc a Medardova kápě

SVÁTKY ADVENTNÍHO ČASU

ADVENTNÍ VĚNEC

PRANOSTIKY



100 let je dlouhá doba, abychom zde mohli vyčíslit v�e, co se během těchto let
událo. Pro nás je to doba Rakousko-Uherska, 1.světové války, vzniku Českoslo-
venské republiky, 2.světové války, totalitního re�imu, rozpadu Československa
a vzniku samostatného Českého státu.

A právě v dobách Rakousko-Uherska se na�i če�tí vlastenci sna�ili udr�et a roz-
�iřovat český jazyk, národní jazyky a obyčeje. Vznikaly proto dobročinné vlaste-
necké spolky, které se touto otázkou zabývaly. Do roku 1903, tedy do doby, ne�
byla zalo�ena na�e baráčnická obec, vzniklo ji� v blízkosti na�eho města několik
obcí s touto tématikou. Některá ji�, bohu�el, zanikly, ale dodnes pracuje obec Mni-
chovo Hradi�tě, která vnikla ji� v roce 1896, a Staroměstsko-ptácká v Mladé Bo-
leslavi, která byla  zalo�ena v roce 1894.

Po vzoru těchto obcí rozhodli se proto někteří na�i spoluobčané, �e zalo�í tako-
výto český spolek v na�em městě. Zakladatelé baráčnického spolku si vzali k srdci
lásku k vlasti,  lásku k českým národním krojům, obyčejům a zvykům,dobročin-
nost a nezi�tnost, neboť to v�e je v regulích nebo-li stanovách na�eho spolku.

�ádost o povolení spolku byla proto odeslána na C.K. Místodr�itelství v Če-
chách, kterou podepisoval pan Viktor Havlíček a Václav Ladislav Bla�ek. 15.čer-
vence 1903 byla �ádost schválena na základě zákona ze dne 15.listopadu 1867
o právu spolčovacím a bylo povoleno utvoření spolku pod názvem Vlastenecko-
dobročinný spolek Staroslavná obec Baráčníků v Bakově nad Jizerou. Na základě
tohoto povolení bylo svoláno na den 9.srpna 1903 ustavující valné shromá�dění,
které se konalo za přítomnosti 21 sousedů z Bakova a 12 sousedů z Mnichova Hra-
di�tě, kteří nám při vzniku pomáhali .

Prvním rychtářem byl zvolen soused Franti�ek Slavík, místorychtářem Viktor
Havlíček, pantatínkem Josef Studničný, �krabákem Václav Bla�ek, duchovním
Franti�ek Studničný, �afářem Josef Pe�ák, archivářem Josef Vávra, revizory účtu
Emil Zeman a Václav Nevyho�těný. Toto jsou zakládající členové na�í baráčnic-
ké obce.

Poté ji� následovala ka�dý týden kon�elská sezení, při nich� byli přijímáni noví
členové, tak�e koncem roku 1903 na�e obec čítala ji� 115 členů. Zasedání se ko-
nalo zdarma u souseda Josefa Studničného v hostinci Na Rychtě.

Ji� od zalo�ení obce se uva�ovalo o hraní divadelních her, kupletů, tak�e byl za-
lo�en divadelní krou�ek, který ji� 29.listopadu hrál první hru, a to Sedláka Zlato-
dvorského. Druhé divadlo se hrálo je�tě 6.prosince, a to Zmařený �ivot a Srá�ka
vlaků.

Výtě�ek z těchto divadelních představení byl určen na dárky pod stromeček,
tedy nadílku pro 50 dětí a těm nejchud�ím byly věnovány peníze na obleky a obuv.
V pří�tím roce bylo ji� na Vánoce obdarováno 120 dítek. K výtě�kům z činnosti
přibyly i dary členů, obchodníků a �ivnostníků. Dnes bychom řekli od sponzorů.
V pozděj�ích letech byl zalo�en i pěvecký krou�ek pod vedením souseda Sládka,
který byl velmi úspě�ný, zúčastňoval se pěveckých soutě�í, kde se v�dy umístil na
předních místech. Po jeho úmrtí v roce 1967 krou�ek je�tě pár let vyvíjel činnost,
která ale stále slábla, a� se rozpadl. Toté� se stalo i s divadelním krou�kem, který
pracoval i během 2.světové války, i kdy� s velkými potí�emi, proto�e se hrály jen
české hry a skončil v 60.letech.

Od vzniku obce jsme se starali o park v Komenského sadech, kde se za letního
počasí hrávaly hry, pořádaly staročeské poutě a posvícení.

V roce 1919 se vysadily v tomto parku 3 lípy na počest vzniku republiky a to:
1.lípa - Svobody - tu posvětil starosta Sokola
2. lípa - T.G.Masaryka - posvětil pantatínek baráčníků Franti�ek Hladký
3.lípa - generála �tefánika - posvětil krou�ek mláde�e národně socialistické stra-

ny.
Křest byl proveden zeminou českou, moravskou a slovenskou, co� obstarala Jed-

nota Sokola.
Proto�e i na�i členové padli v 1.světové válce, byl dán návrh na zhotovení po-

mníku padlým, Základní kámen k výstavbě byl polo�en 28.října 1921 v Komen-
ského sadech (u vý�e uvedených tří lip), za účasti místních korporací, poručíka
ruských legií Jo�i Davida a starosty města pana MUDr. Josefa Satrana. Památník
byl zadán ke zhotovení sousedu Václavu Kolocovi z Bakova. Odhalení bylo pro-
vedeno  4.června 1922 rychtářem na�í obce Karlem Bubákem, zástupcem V. �upy
Luďkem Nečadem a starostou města MUDr. Satranem.

Na�e práce na úpravách a zvelebení parku neustala ani poté, kdy� v roce 1954
nám bylo oznámeno národním výborem, �e Komenského sady přejímá do své
správy. Je�tě v roce 1955 byla provedena baráčníky celá rekonstrukce parku, t.j.
zřízení betonové fontány s patřičným přikrá�lením a výsadbou rostlinnou, přechod
přes ní březovou lávkou, plasticky znázorněno tělo krokodýla rostlinnou výzdo-
bou, vodní středisko s elektrickým spodním osvětlením. Provedena ve�kerá úpra-
va záhonů a cest výsadbou stromů a keřů. Znovu zrekonstruováno prostranství
hledi�tě. 27.května 1956 byla potom slavnostně odhalena busta J. A. Komenské-
ho pod patronací národního výboru. V pozděj�ích letech  jsme marně upozorňo-
vali  městský národní výbor na to, co se v parku děje, zmizelo oplocení, děti
vyu�ívaly park jako hři�tě. Ale stále jsme se alespoň trochu o park starali a� do
roku 1988, kdy jsme souhlasili s MěstNV, �e se o park bude starat Svaz �en, neboť
nám síly ubývaly.

Kulturní činnost na�eho spolku od roku 1960 upadala, proto�e to byla doba, kdy
se jednalo o bytí či nebytí Baráčnictva vůbec, neboť bylo pokládáno za pře�itek
doby. Tím nám ubývalo i členů, kterých jsme je�tě v roce 1950 měli 332. Doba ne-
přála dobročinnosti, dobrovolnosti a humanitě. V�dyť na�e obec předala mnoho
darů a podpor, např.  dar na okresní chudobinec, dar městu na přemístění staré
hřbitovní brány, nebo pro letecky posti�ené v Mladé Boleslavi, v roce 1949 pod
vánoční strom republiky, v roce 1972 pro Sdru�ení SOS vesniček atd. Přispěli
jsme i na vybudování baráčnické české �koly v Pláni Vě�ovité, na zřízení Baráč-

nického rekreač-
ního střediska ve
Svoj�íně. V nepo-
slední době jsme
pomáhali zdarma
budovat v�echny
stavby v "akci Z"
v na�em městě. 

I v uplynulých
letech jsme fi-
nančně přispěli
po�kozeným po-
vodněmi.

Pěvecký krou�ek r. 1973 pokračování pří�tě
Jaroslava Sasáová

100 LET STAROSLAVNÉ OBCE BARÁČNÍKŮ 
V BAKOVĚ NAD JIZEROU

Kořeny bakovského divadla se táhnou
do třicátých let 19. století. Tehdy pod
vlivem mnichovohradi�ťských a běl-
ských ochotníků nacvičili první zdej�í
nad�enci Klicperův Divotvorný klo-
bouk, který zkou�eli v v domě čp. 72 ,
kde se také uskutečnila premiéra
26.prosince 1836. Veřejně byla hra
předvedena na ádost místních radních
1. ledna 1837 v sále na radnici.

Z podnětu radního Le�áka byla v rad-
nici zřízena dřevěná jevi�tní konstrukce,
která byla postavena na opačné straně
sálu ne� dne�ní jevi�tě. Místní malíř Ko-
�átecký namaloval kulisy na plátně.
Hraje se tu jen v době adventu a postu.
Po roce 1845 činnost divadla zaniká
zřejmě z důvodů nepříznivých politic-
kých poměrů. V Rakousku vládl poli-
cejní re�im ministra Sedlnického, který
přísně lpěl na dodr�ování nařízení zem-
ského gubernia z roku 1801 o omezová-
ní ochotnického divadla, které prý
odvádělo lidi od práce a silně znemrav-
ňovalo lid. Provozování her povoloval
krajský úřad. 

Po vydání Říjnového diplomu v roce
1860 a Únorové ústavy (1861) se uvol-

nily politické poměry v zemi a začíná
se rozvíjet národní �ivot. Nová ústava
přinesla svobodu slova, tisku, shror-
na�d'ování a spolčování. Přesto zalo�it
spolek na venkově nebylo snadné. 

Divadelní činnost je obnovena
1.března 1863 hrou Li�ka nad li�ku.
Toto představení, jako� i dal�í do roku
1865, bylo povoleno jen za podmínek,
�e výtě�ek bude věnován ústavu chu-
dých nebo na jiné dobročinné účely.
Du�í tehdej�ího divadla byl Fr. Velich,
Jan Zejbrdlich, Antonín Kobos, Josef
�auman, Josef Fibiger a dal�í. Celkem
bylo do roku 1865 sehráno 16 her. 

Divadelní činnost přeru�il v roce
1865 po�ár radnice. Shořelo jevi�tě,
kulisy a dal�í rekvizity, které byly
uschovány na radniční půdě. Rozsáh-
lou �kodu přinesl dal�í po�ár v roce
1869, kterému podlehly dvě třetiny
města. 

Od roku 1870 se znovu ochotnické di-
vadlo aktivizuje. Zásluhou pěvců z míst-
ního spolku Slavoje (zalo�eného 1867),
kde působí celá řada bývalých ochotní-
ků, byla vyhlá�ena veřejná sbírka na po-
řízení jevi�tě. Z Bakova, Trenčína, Malé

Bělé, nádra�í a Rečkova se se�lo přes 60
zlatých. Dal�í peníze si vydělali sami
ochotníci. 

Dne 1.3. 1871 bylo sehráno předsta-
vení Zapomněl si své rukavice (J.Z.
Veselý). V postě a v adventu prý bylo
celkem sehráno 21 her. 

Na přelomu let 1872/1873 bylo roz-
hodnuto, �e bude zalo�en divadelní
spolek. Návrh stanov vypracovali
A. Fibiger, V. Horčička a J.F. Nejedlý.
Ustavující schůze se konala 5. února
1873. Prvním ředitelem spolku se stal
Augustin Fibiger. Pod jeho vedením
bylo do roku 1879 sehráno na 40 her
autorů Tyla, �amberka, Stroupe�nické-
ho, Kotzebua, Tumovského aj. 

Roku 1878 uspořádána slavnost k 80.
výročí J.K. Tyla, na ní� promluvil Josef
Diirich z Klá�tera. 

V roce 1879 byl zvolen novým ředi-
telem Josef Zejbrdlich Po jeho krátkém
působení se stal ředitelem Emil �efčík,
který byl té� re�isérem. Divadelní spo-
lek Tyl uvádí v té době vlastenecké hry
star�ích autorů (Klicpera, Tyl) i mlad�í
české generace (Stroupe�nický, �am-
berk, �tolba, �ubrt aj.). S úspěchem se
té� hrají díla místního autora Franti�ka
Slavíka- Bakovského (Kosa na kámen,
Hněvsa Zvířetický). 

V roce 1881 spolek Tyl pořádá ma�-
karní průvod s masopustní veselicí. 

V 80. létech organizuje výlety do okolí
(Hostinec v Podhradí, hrad Zvířetice,
Rečkov, ba�antnice u Lhotic) spojené
s předváděním divadelních jednoakto-
vek, kupletů a zpěvu. 

1886 je organizována výletní akce do
lesíka Březí vedle Budské cesty spolu
se Sokolem, Mě�ťanskou besedou,
Spolkem mládenců a Spolkem vojen-
ských vyslou�ilců. Na programu byla
jednoaktovka J. �tolby, Který je ten
pravý?, dále cvičení sokolů a hudební
koncert. K zábavě slou�il stan s lilipu-
tány, fotoateliér aj. Při té příle�itosti
byly vydány Výletní listy za redakce
J.L. Koloce, J. Pe�ána a J. Hradce. 

1887- oslava 50 let ochotnického diva-
dla v Bakově. Na počest byla sehrána
Klicperova hra Divotvorný klobouk,
kterou kdysi ochotníci začínali. Druhý
den 3.července dopoledne se konala
předná�ka spisovatele Tumovského
o Tylovi. Odpoledne byl uspořádán v sa-
dech koncert dvou místních hudeb a cvi-
čení sokolů. Při té příle�itosti vydány
Jubilejní listy.         

pokračování pří�tě  
-ář
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Třetí týden v říjnu byl pro na�e děti ve
znamení  

proto�e jsme se připojili k celorepubli-
kové akci 

�IVOT DĚTEM. 
�áci na�í �koly si zakoupili 250 srdíček
po 20,- Kč. Výtě�ek Srdíčkových dnů je
v roce 2003 určen na dovybavení nové
transplantační jednotky kostní dřeně ve
FN Motol Praha pro děti nemocné leu-
kémií. Na�i �áci se k této akci připoji-
li s velkým nad�ením a získali i svoje
rodiče a příbuzné a ukázali, �e doká�í
myslet nejen na sebe, ale i na jiné po-
třebné děti.

Mgr. Marie Sejpalová

SRDÍČKOVÝCH DNŮ 
V ROCE 2003,

�KOLA A �KOLNÍ DRU�INA

Vá�ení čtenáři, 
rády bychom Vás seznámily s novým
pohledem na výchovu mimo vyučová-
ní a to na její poslání a výchovné vyu-
�ití.

Úkoly �kolní dru�iny
Při stanovení úkolů výchovně vzdělá-
vací činnosti ve �kolní dru�ině je nutné
stanovit její místo, které v procesu
učení (výchovně vzdělávací činnosti)
předev�ím plní.

Základní jsou čtyři formy učení 
1.Učit se znát (získávat vědomosti
v mnoha různých předmětech, učit se
objevovat věci, analyzovat je, vytvářet
něco nového, ře�it nový problém)
2.Učit se jak na to (získat �irokou �kálu
osobních dovedností potřebných pro
�ivot,  jako je schopnost  komunikovat
s druhými, nebo osvojení praktických
činností)
3.Učit se �ít společně, chovat se tak,
jak bychom chtěli, aby se oni chovali k
nám, pracovat společně,učit se, �e
v�ichni máme stejná práva a povinnos-
ti.
4.Učit se být - rozvíjet vnitřní kvality.

Vzdělávací cíle
Učení a výchova probíhá v�ude a v�emi
prostředky.
Jsou té� hlavní oblasti: 
formální-vzdělávání ve �kole
mimo�kolní-�kolní dru�iny, kluby atd.
neformální-to je v�e, co se jedinec
naučí během �ivota.

Výchovné cíle
Podmínkou plnění výchovného cíle
�kolní du�iny je vytvoření prostředí,
které umo�ňuje dětem společnou čin-
nost v době mimo vyučování v nestre-
sujícím funkčním prostředí.
Důle�itým prvkem je sociální klima
�koly, �kolní dru�iny, empatie vycho-
vatelek, denní re�im, navazování pod-
nětných aktivit , příznivé vztahy mezi
vychovatelkami,dětmi a rodiči
Potom mů�e �kolní dru�ina plnit funk-
ci: relaxační

regenerační
kompenzační
výchovně vzdělávací i sociální.
Činnosti

Obsah výchovně vzdělávací činnosti je
zalo�en na činnostech vyplývajících

předev�ím ze zájmu dětí.Ka�dá �kolní
dru�ina pracuje podle daných mo�nos-
tí.Důle�itá je vybavenost zařízení, ob-
novování inventáře, osobní zaměření
vychovatelek.Důle�itá je spolupráce
s vedením �koly.
�kolní dru�ina je brána jako rovnocen-
ná součást �koly.Vychovatelky jsou po-
jímány jako plnohodnotní pedagogičtí
pracovníci.
Důle�itá je prezentace činnosti před ro-
dičovskou veřejností.
Struktura, obsah, intenzita i hloubka
zájmu se vyvíjí v průběhu vývoje dítě-
te. Při naplňování zájmů rozli�ujeme
aktivní činnosti (dítě maluje, zpívá,
cvičí) a činnosti receptivní (např.sledo-
vání filmů).

Zájmové činnosti jsou ve �kolní dru�i-
ně děleny do zájmových oblastí.V�e se
vzájemně prolíná.Ve �kolní dru�ině pra-
cují vychovatelky podle přehledu vý-
chovně vzdělávací práce-tzv. týdenní
skladba zaměstnání. V týdenní skladbě
zaměstnání jsou jednotlivé činnosti zařa-
zeny do určitých dní.Esteticko výchovné
činnosti aktivní a receptivní formují
vztah dětí k estetickým hodnotám rozví-
jejících kreativitu, podporují emocionál-
ní slo�ku osobnosti (např.: výtvarné
činnosti, hudba, film, literatura, tanec).

Pracovní zájmové činnosti = rukoděl-
né rozvíjejí zejména manuální doved-
nosti (jemnou notoriku), seznamují
a napomáhají osvojit různé pracovní po-
stupy (práce s papírem, dřevem,textilem,
práce montá�ní a demontá�ní, �ití).

Přírodovědná zájmová činnost sezna-
muje se základy přírodních věd, pěsto-
vání citu k přírodnímu prostředí,

poznávání přírody, ochrana přírody,
pěstitelské práce.

Tělovýchova a sport - přispívá k roz-
voji fyzické zdatnosti, mají důle�itou
roli při sebepoznávání dětí, při pěsto-
vání psychické odolnosti vůči stresu.
Společenskovědní zájmová činnost
roz�iřuje poznatky o společnosti, její
historii i tradice, jazykové znalosti
(historie, folklor, sběratelství ).

Počítačová gramotnost je nejrychleji
se rozvíjející zájmová oblast, vybavuje
děti počítačovými dovednostmi, rozví-
jí logické uva�ování.

Organizace činností
Organizační formy výchovy mimo vy-
učování vyplývají z charakteru jednot-
livých zařízení, v nich� se realizují. Ve
�kolní dru�ině děti pracují v odděle-
ních a krou�cích. Při činnostech peda-
gog nabízí podmínky pro trávení
volného času a ovlivňuje je nepřímo,
mů�e navodit činnosti, nabízí prostře-
dí, pomůcky, hračky, sleduje aktivitu
a zasahuje při ohro�ení zdraví a bez-
pečnosti ( herny, hři�tě ). Úspě�ná vý-
chovně vzdělávací práce je podmínkou
organického probíhání činnosti, skupi-
nového a individuálního výchovného
působení.

Úspě�ná práce v �D musí respekto-
vat obecné pedagogické zásady:
zejména přiměřenost, návaznost, vy-
zdvihování hledaných rysů osobnosti,
jednotné výchovné působení po�adav-
ky výchovy mimo vyučování: dobro-
volnost (nezapomínat na motivaci),
aktivita, seberealizace, navozování
kladných emocí, citovost a citlivost,
orientace na sociální kontakt, hodnoce-
ní činností.

Ve �kolní dru�ině v Bakově pracu-
je 68 dětí.
V průběhu roku pracují ve �kolní dru-
�ině  zájmové krou�ky: výtvarný pro 1.
a 2. třídy a pracovní pro 1. třídy. 
Během roku 2002 - 03 se konaly různé
akce - například:
- den otevřených dveří - podzim, Vá-
noce, Velikonoce, jaro
- účast v okresním kole výtvarné soutě-
�e "Můj záchranář" - umístění Michal
Mařík  - 1.místo z 85 dětí

- výroba dárkových pohlednic, zasla-
ných na konto pro posti�ené děti
- vánoční besídky
- výroba dárků k zápisu do 1. tříd
- beseda v knihovně
- beseda o po�ární ochraně, náv�těva
hasičské zbrojnice
- soutě� ve zpěvu Dru�ina show
- výtvarná soutě� ke Dni Země
- výroba dárků ke Dni matek
- MDD - týden soutě�í ve zručnosti,
rychlosti, nápaditosti
- pravidelné výstavy prací v knihovně -
podzim, vánoce, jaro, velikonoce
- den otevřených dveří pro děti z M�,
budoucí prvňáci
a řada dal�ích akcí. 
V průběhu roku jsme se zúčastnily růz-
ných seminářů a �kolení, kde si prohlu-
bujeme své znalosti a získáváme nové
poznatky - Kopidlno, Bělá pod Bezdě-
zem, Mladá Boleslav.
15.října 2003 se uskutečnil seminář vy-
chovatelek �D z celého okresu na na�í
�D.
Mlad�ím vychovatelkám jsme předá-

valy své znalosti, zku�enosti a nápady,
zaměřené na téma podzim a Vánoce.
�kolení se zúčastnilo 21 vychovatelek.
Pro velký úspěch a zájem uspořádáme
v měsíci březnu nové �kolení, zaměře-
né na přípravu na vyučování zábavnou
formou a práce k Velikonocům.
Věříme, �e se dětem v na�í �kolní dru-
�ině líbí a my jim budeme předávat do-
vednosti a znalosti. 

Hana Čáslavská
Jiřina Horej�ová  

Ve čtvrtek 30.října jsme se se�li ve �kole netradičně v 18
hodin. Rozhodli jsme se toti� oslavit stra�idelný svátek
HALLOWEEN spaním ve �kole. Chtěli jsme zjistit, která
stra�idla se ve �kole v noci vyskytují. Hned po příchodu jsme
si rozbalili spacáky, ale spát jsme rozhodně ne�li. Čekala nás
spousta práce. Nejdříve jsme vydlabávali dýně a měnili je na
stra�idelné obličeje. Pak to při�lo - stezka odvahy po �kole.
Cestu nám osvětlovaly na�e dýňové obličeje, občas vyskoči-

lo nějaké stra�idlo nebo se děly podivné věci. Ve v�ech byla
malá du�ička, ale do cíle do�li v�ichni a podepsali se na per-
gamen. Musíme přiznat, �e �kola vypadá v noci úplně jinak ne�
ve dne. Pak jsme si zalezli do spacáků a povídali si o stra�id-
lech. Samozřejmě jsme si nezapomněli vyčistit zuby. Nakonec
v�ichni usnuli a �kola patřila spícím dětem a bdícím stra�idlům.
Ráno jsme radostně posnídali buchty a koláče od hodných ma-
minek a babiček, ale také čerstvé rohlíky s nugetou.

Mgr. Helena Kaluhová a páťáci
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Dovolte nám, milí čtenáři, abychom vás informovali o dal�ím dění v na�em te-
nisovém klubu. V minulém článku jsme Vás informovali o jarní části tenisové
sezony včetně výsledků na�ich dru�stev v mistrovských utkáních a o činnosti
na�í tenisové přípravky. Tentokrát Vám nabízíme výčet aktivit na�eho klubu
v letním období.
V letním období tenisové sezony ná� klub rozhodně nezahálel. Uspořádal cel-
kem 13 turnajů, na kterých se vystřídalo celkem 263 hráčů a hráček. Tyto tur-
naje byly průbě�ně vyvě�ovány do na�í vývěsky, její� kapacita mnohdy
nestačila. Z celkového počtu 13 turnajů bylo 7, které se započítávají do celo-
státního �ebříčku Českého tenisového svazu. Byly to turnaje: okresní přebory
dorostenců a dorostenek, celostátní turnaje kategorie "C" mu�ů , dorostenců,
dorostenek, star�ích �áků a star�ích �ákyň. Na těchto turnajích na�i hráči zís-
kávali dal�í herní zku�enosti a na některých postoupili a� do závěrečných kol.
Umístění na�ich hráčů : na turnaji mu�ů:
Jan Knápek ve finále porazil oddílového kolegu Vojtěcha Malinu. Dorostenec
Martin Knápek spolu s Kadlecem z Karba Benátky n. J. se probojovali do fi-

nále čtyřhry, kde podlehli dvojici Lenc,Scholz . Třetí místo v tém� turnaji vy-
bojovala na�e dvojice Martin a Mirek Dolen�tí. Na turnaji dorostenek Jitka
�turmová postoupila do čtvrtfinále, kde podlehla pozděj�í vítězce Marice My�-
kové. Mezi nejhodnotněj�í turnaje patřil turnaj dorostenek, kterého se zúčast-
nila i zahraniční hráčka Manuela Čučič, která ve finále dvouhry prohrála
s výborně hrající Marikou My�kovou z Bohemians Praha.
Ostatní turnaje, kterých bylo celkem 6, byly turnaje různých organizací a spol-
ků, jejich� zaměstnanci sváděli rovně� nelítostné boje v na�em tenisovém are-
álu. Jejich ohlas na organizaci turnajů a na prostředí, ve kterém se konaly, jsou
tou nejlep�í vizitkou na�eho klubu  a města, které nám vytváří optimální pod-
mínky pro na�i sportovní činnost.
V některém z dal�ích vydání Bakovska Vás seznámíme s výsledky oddílového
turnaje, zimní přípravou na�ich dru�stev a výkonnostními cíli na sezonu 2004.

Bubák Karel,  předseda klubu

ZE SPORTU

TENISOVÁ SEZONA 2003  "TURNAJE"

Mir.Dolenský, Mar.Dolenský, Kadlec, Knápek

PŮJČKY PRO STAVEBNÍKY
Hodláte bydlet ve vlastním domě a potřebujete informace o fi-
nančním zaji�tění stavby? 
Rádi Vám poskytneme bezplatné poradenství o hypotečních
úvěrech na stavbu nového domu, jeho rekonstrukci, popř.
koupi pozemku na budoucí výstavbu. Na�e nabídka platí rov-
ně� pro koupi bytu do osobního vlastnictví nebo jeho rekon-
strukci.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE DNE 20.11.2003  
V "DIVADELNÍM KLUBU, S.R.O." 

V MNICHOVĚ HRADI�TI OD 17 DO 19 HOD.

Tě�íme se na Va�i účast.
CREDIT SUISSE LIFE + PENSIONS ČESKÁ REPUBLIKA

ve spolupráci s ČMHB

Vyznání Jizeře

Já po břehu Jizery nocí jdu sám
Jak bych měl sbohem dát
Svým dětským hrám
Jak bych měl odejít
V daleký kraj
Na cestu, Jizero, na cestu mi hraj.

Mě nikdo nečeká na druhým břehu
Mně �ivot nav�dy vzal �těstí i něhu.
Tak Jizero, řeko, ti�e pluj
A milence večer pozdravuj:
�e navrátím se jednou zas
A� naplní se konce čas.

Co bolesti je v osudu -
Mně bolest dala lásku
Já �ťasten nikdy nebudu
Osud platí sázku.

A přece navrátím se jednou rád
Kde boleslavský stojí hrad.
A tam na soutoku Jizery a Klenice
My pozvedneme sklenice
Já budu říkat, měl jsem rád
Jizera - můj kamarád.

A� jednou účty budu skládat
Vás chtěl bych mít u sebe
Zatímco mě do pekla budou dávat
Vy odletíte do nebe.

Pojizerský rodák (z archivu pí Klemové)

OD NA�ICH OBČANŮ.......

K tomu jistě poslou�í i nová či zrekonstruovaná dětská hři�tě či zákoutí s prolé-
začkami a houpačkami. 

První nově vybudované
hři�tě bylo v loňském
roce za sokolovnou.
Tento měsíc byly zříze-
ny či obnoveny dal�í: na
Malé Bělé, v Komen-
ského sadech a v Ryb-
ním Dole. Připravujeme
i vybudování dal�ích
dětských hři�ť a �prolé-
začek�. 

Doufám, �e tato zákoutí
ocení i maminky s malými dětmi při procházkách po Bakově. Je v�ak i pravdou,
�e ne v�ichni vybudování dětských hři�ť schvalují. Je�tě nebylo dílo ani dokoná-
no a u� se na úřadě rozdrnčely telefony. �lo o nové houpačky v Rybním Dole.
Chápu, �e ka�dý mů�e mít svůj názor na věc, ale na druhou stranu bychom měli
být i tolerantní. Někomu
vadí dětský křik, něko-
mu projí�dějící náklaďá-
ky, jinému zase vlak.
Občané v�ak argumentu-
jí i tím, �e se v parku
schází mláde�, která zde
údajně holduje alkoholu
a jiným neřestem     a
nyní, kdy� jsme tam při-
dali houpačky, se budou
svým zábavám oddávat
je�tě s vět�í libostí. Musím říci, �e si myslím, �e to je problém nás v�ech dospě-
lých, jak si svou mláde� ohlídáme. To bychom potom nemohli budovat nikde nic.
A jak u� jsem podotkla, jedni něco chtějí, druzí to rezolutně zamítají. 
Na�ím cílem bylo zpříjemnit maminkám procházky s dětmi, proto jsou součástí
hři��t i lavičky, ketré ov�em budeme moci zabetonovat a� na jaře.

Magdalena Bulířová

A CO DĚTI - MAJÍ SI KDE HRÁT?


